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السياسة اإلستراتيجية لألسد.. 
واالقتصاد العنصري

قبل أيام قليلة الرئيس بشار 
األسد بجولة على عدد من دول 
أميركا اجلنوبي����ة، حيث زار 
األرجنتني والبرازيل وڤنزويال 
وكوبا معقل األحرار في العالم. 
نعم ق����ام بزيارات تس����تحق 
الوقوف عنده����ا على صعيد 
القراءة والتحليل لتفاصيل هذه 
الزيارة وما يرمي إليه الرئيس 
السوري بشار األسد، من بعد استراتيجي 
يعود باخلي����ر عل����ى دول املنطقة أجمع، 
وليؤسس سدا منيعا في وجه من يريد سرقة 
األوطان واجلدران وحلم الشعوب، الرئيس 
األسد لم يتوقف عند املشاريع االستثمارية 
التي رسم لها مع الرئيس الڤنزويللي هوغو 
تش����اڤيز وال مع الرئيسة األرجنتينية وال 
م����ع الرئيس البرازيلي فقط، بل وقف على 
أوضاع اجلالية العربية عامة والس����ورية 
اللبنانيني والس����وريني  خاصة وأوص����ى 
بالتكاتف كونهم هم األكثر من بني اجلاليات 
العربية، وما هي إال أيام قليلة حتى كانت 
زيارت����ه إلى بيالروس. وقد وقعا اتفاقيات 
في مجال االستثمار لتصبح سورية مركزا 
لنقل التكنولوجي����ا الثقيلة لدول املنطقة، 
كما وقع اجلانبان اتفاقيات اقتصادية تشمل 
بناء مصانع تعود بالفائدة على الشعبني. 
كما أن األسد نقل االستراتيجية التي يطمح 
إليها مع قادة املنطقة وعلى رأسهم رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، لم تفته 
فرصة التحدث عن ربط البحار اخلمس����ة 
وهنا بيت القصي����د، ربط الدول التي تطل 
على املتوسط والبلطيق واألسود واألحمر 
واخلليج العربي وغيرها. ومن منا ال يتذكر 
قوة احلملة العاملية التي انطلقت في أوروبا 
والوالي����ات املتحدة ومعظم دول العالم في 
ثمانينيات القرن املاضي ضد نظام التفرقة 
العنصرية )األبارتيد( في جنوب افريقيا، 
والتي أفضت عام 1990 إلى إجبار رأس ذلك 
النظام العنصري »دوكلي����رك« على إلقاء 
خطابه الشهير الذي أعلن فيه عن اإلفراج 
عن جميع املعتقلني من أجل حرية بالدهم 

وفي مقدمتهم نيلسون مانديال.
ت����رى هل من املفيد أن نذكر ما قامت به 
اجلمعي����ات احلقوقية األهلي����ة في أوروبا 
والواليات املتحدة حتى متكنت من إلزام ذلك 
النظام الفاشي وهذا قليل عليه في الوصف 
على التغيير، وعناد قادة إسرائيل والقليل 
عليهم الوصف بالنازيني ملا يقومون به من 
قتل لألطفال والش����يوخ والنساء وسرقة 
األوطان اآلن، حتى نأخذ العبرة ونعترف 
التام  بتقصيرنا كعرب ومسلمني وعجزنا 
عن القيام بفعل يش����به ما قامت به هيئات 

املجتمع املدني آنذاك؟
لقد شكلوا بكل بساطة حملة ضغط عاملية 
فنجحوا، وانتزعوا م����ن القضاء األميركي 
قرارا يثبت تورط احلكومة اجلنوب افريقية 
العنصرية بعمليات تهريب املاس وتبييض 
األموال، فألزموا املصارف األميركية بوقف 
عمليات التحويل املصرفي املتعلقة بالتجارة 
اخلارجي����ة بني دولة جنوب افريقيا وباقي 
دول العالم، فاختنق اقتصادها وانهار خالل 

بضع سنوات حقيقة.

ه����ذا ال مينع من اإلق����رار بأن اجلاليات 
العربية واملسلمة في الواليات املتحدة أعجز 
بحكم تنامي مشاعر العداء ضدها منذ أحداث 
احلادي عشر من سبتمبر املشؤومة حتى 
اآلن من اتباع اخلطوات التي سبقتهم إليها 
هيئات املجتمع املدني املناصرة لقضية حترر 
جنوب افريقيا من احتالل حفنة من البيض 
األوروبيني له����ا، وكذلك االنحياز األميركي 
املطلق إلسرائيل.. لكن بوسع هذه اجلمعيات 
األهلية أن تقود احلملة نفسها على مستوى 
القارة األوروبية عبر دعاوى قضائية يرفعها 
أفراد عرب أو فلسطينيون ممن يتمتعون 
بجنس����ية إحدى دول االحتاد األوروبي في 
العاصمة البلجيكية بروكسل، مدموغة بأدلة 
تثبت أن الكثير من املنتجات التي تصدرها 
إسرائيل إلى أوروبا بشهادات منشأ إسرائيلية 
وتباع في محاله����ا التجارية مصدرها من 
مستوطنات تقع ضمن األراضي الفلسطينية 
احملتلة ع����ام 1967، حجم هذه التجارة الال 
القانون األوروبي والقانون  شرعية بنظر 
الدولي مع أوروبا وحدها يش����كل 34% من 

ميزان الصادرات اإلسرائيلية.
وعلينا أال ننسى سويفت الهيئة اإلدارية 
العاملية حيث تقوم بدور الربط بني املصارف 
العالم. وينضوي  املالية عبر  واملؤسسات 
حتت لوائها 8740 مؤسسة مالية ومصرفية 
موزعة على 209 دول ف����ي العالم، أي أنها 
حتكم قبضتها فعليا على مجمل التحويالت 
املصرفية التي جت����رى بالعمالت الصعبة 
بني شرق الكرة األرضية وغربها وشمالها 
وجنوبها. ولكن دون املرور عبر س����ويفت 
البلجيكي ال ميكن إجراء أي عملية حتويل 
أموال تغطي صفقة استيراد أو تصدير بني 
دولة وأخرى، وهنا مقتل االقتصاد اإلسرائيلي 
الهش الذي يقوم بنسبة 90% منه على ميزان 
الواليات  صادراته اخلارجية وحتديدا مع 
املتحدة واالحتاد األوروبي، إذا مت انتزاع قرار 
قضائي بلجيكي يقضي بإلزام سويفت بوقف 
تعامالته مع جميع املصارف اإلسرائيلية.

فهل حان الوقت كي ننتبه إلى هذا اجلانب 
االقتصادي احلساس من املعركة أم نستمر 
في ندب حظ شعوبنا املغلوبة على أمرها؟! 
فهل من عاقل عربي كخادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الذي حمل هم 
األم����ة العربية وقام بجولة عربية لتوحيد 
الصف وكالقائد الش����اب بشار االسد الذي 
عمل املس����تحيل للوقوف ف����ي وجه اعتى 
عدو إس����رائيل فلفقوا له احملكمة الدولية 
وويالتها بدءا باحلصار على بالده وانتهاء 
بالعقوبات األميركية؟ أو أمير حكيم كصاحب 
السمو االمير الش����يخ صباح االحمد الذي 
عمل للمصاحلة ف����ي القمة االقتصادية في 
الكوي����ت؟ وها هو اآلن أمي����ر دولة قطر ال 
يألو جهدا في زي����ارة الزعماء واجلنراالت 
اللبنانيني ليصلح ذات البني ويقوم باعمار 
اجلنوب، أم أننا سنبقى نندب حظنا العاثر 
ونلقي بالالئمة عل����ى غيرنا، ونرفع أكفنا 
متضرعني خانعني متمنني أن ينقش����ع عنا 
هذا الكابوس املرعب دون أن نفعل ش����يئا 
خاصة أننا على أبواب شهر الصبر واخلير 

والبركة شهر رمضان املبارك؟!
هدى العبود

بروين إبراهيم
استعدادا لش����هر رمضان الكرمي، تقوم الهيئة العامة للمنافسة ومنع 
االحتكار، بجوالت تعريفية حول قانون املنافسة رقم 7 وتشمل العديد من 
احملافظات لترسيخ أوسع لثقافة املنافسة وللحد من األضرار الناجمة عن 
االخالل بها وتأثيرها على األسواق خالل هذا الشهر الذي يترافق عادة مع ظهور 
عدد من املمارسات االحتكارية تضر مبصلحة املستهلكني وتخل باملنافسة 
الشريفة العادلة. ونقلت »سانا« عن املدير العام للهيئة د.أنور عليان قوله: 

ان الهيئة شكلت مجموعات رقابية تتكون من الكوادر املؤهلة واملدربة فيها 
للقيام بعدد من املهام أبرزها التنسيق مع غرف التجارة والصناعة والزراعة 
والسياحة واحلرفيني والفعاليات ذات العالقة في مختلف احملافظات بغية 
االطالع على أنش����طتهم االقتصادية والتي ميكن أن ترتب آثارا ضارة على 
ضبط املنافسة واألسواق. وتندرج هذه اجلوالت في إطار نشر ثقافة املنافسة 
وخلق أرضية صلبة من الوعي لدى املستهلكني بسياسة املنافسة وارتباطها 

باالسواق املختلفة واملؤسسات التجارية والصناعية واملهنية.

هيئة المنافسة تنظم جوالت رقابية في المحافظات استعدادًا لرمضان

مهرجان القلعة والوادي السادس يتألق في صيف حمص 

متكنت بفض����ل احلكمة والصبر للرئيس 
األسد أن تقلب اجتاه املعادلة االستراتيجية 
ملا سمي بالشرق األوسط اجلديد وجنحت 
في عزل من حاول عزلها، معتبرا أن املقاومة 
هي التي تضع الوسام على صدر شعبها 
وأمتها ومن لم يقاوم فإن قدرته على حماية 
أهله وعرضه وبلده وأمته مشلولة. وخلص 
د.بالل البرنامج االستراتيجي الذي طرحه 
الرئيس بشار األسد منذ 17 يوليو 2000 
في التنمية والتحديث والتطوير وحترير 
األرض وحتقيق الس����الم الش����امل على 
أرضية االنسحاب من كل األراضي العربية 
امللتقى اإلعالمي  احملتلة. وذهب ضيوف 
الذين ش����اركوا الوزير ف����ي الندوة، وهم 
نصري خوري األمني العام للمجلس األعلى 
السوري اللبناني ود. نواف املوسوي عضو 
كتلة الوفاء للمقاومة والبروفيسور أحمد 
املوصلي رئيس قسم الدراسات السياسية 
واإلسالمية في اجلامعة األميركية بلبنان 
إلى أن السياسة الوطنية والقومية لسورية 
بقيادة الرئيس األسد ودفاعها عن القضايا 
العربية العادلة ودعمها الدائم للمقاومة، 
أسهمت في حتقيق االنتصارات على أعداء 

األمة.

الموسوي يشيد بدعم المقاومة

فمن جهته أشار النائب نواف املوسوي 
إلى أن الرئيس األسد اختار املقاومة طريقا 
للنصر والتحرير موضحا أن االنتصارات التي 
حققتها املقاومة اللبنانية كانت بدعم ومؤازرة 
س����ورية التي أثبتت أنها دولة املقاومة في 
املنطقة مؤكدا أن كل عربي حر يفخر بسياسة 
الرئيس األسد. وبخصوص حلم حمص أشاد 
بالل باملش����روع معتبرا أنه اإلجناز العظيم 
الذي حققه محافظ حمص م.محمد إياد غزال 
وأضاف خالل محاضرته في امللتقى اإلعالمي 
باملهرجان أن محافظ حمص أسس فيها ورشة 
واصلت عملها في الليل والنهار حتى كان ما 

كان والورشة مستمرة.
م����ن جه����ة أخرى، ق����دم كل م����ن مفتي 
اجلمهورية سماحة الشيخ أحمد بدر الدين 
حس����ون واملطران ايسيدور بطيخة مطران 
حمص للروم امللكي����ني الكاثوليك أمنوذجا 
راقيا للعيش املشترك الذي يتميز به النسيج 
االجتماعي ف����ي مختلف بقاع القطر وأدارت 
الندوة د.ليلى الرحباني القيادية في التيار 
الوطني الكبير والتي قدمت الكثير من القضايا 
واألفكار التي تؤكد على القاسم املشترك في 
عب����ادة اإلله الواحد في وق����ت أخذ الصراع 

يلبس فيه ثوب الدين والثقافة.

وقدر عدد سكان سورية في عهد زنوبيا بنحو 
50 مليون نسمة، منوها بالطموح احلمصي 
الذي اتسع نحو اإلمبراطورية الرومانية وهز 
عرشها وامتلكه ب� 14 إمبراطورا وإمبراطورة 
حمصية فتحت لهم الطريق إلى عرش روما 

اإلمبراطورة احلمصية جوليا دومنا.

مصانع بديلة

وفي الندوة الثانية التي احتضنها ثقافي 
مرمريتا، حاض����ر وزير الصناع����ة د.فؤاد 
اجلون����ي داعيا مجالس املدن إلقامة مصانع 
بديلة عن منشآت خاس����رة داخل التنظيم. 
ومضى د.اجلوني موضحا استراتيجية الوزارة 
التي تضمنت في جوهرها الس����عي إلصالح 
وتطوير الش����ركات األساسية الرابحة التي 
متارس أنشطة استراتيجية مبا يعزز قدرتها 
التنافس����ية، إضافة إل����ى العمل على تغيير 
األنش����طة الصناعية القائمة في الش����ركات 
اخلاسرة بأنشطة ذات جدوى اقتصادية أو 
طرحها لالستثمار السياحي أو اخلدمي من 
قبل جهات حكومية أخ����رى أو الدخول في 

شراكة مع القطاع اخلاص.
من جهته، أكد د.محسن بالل وزير اإلعالم 
وراعي امللتقى اإلعالمي في مهرجان القلعة 
والوادي في ندوة حوارية بجامعة احلواش 
أن سورية بعد عقد على والية الرئيس بشار 
األسد، ورغم كل محاوالت احلصار والعزل 
التي تزعمتها أعتى امبراطورية )الواليات 
املتحدة األميركية ومعها اسرائيل( ضدها 

والسادسة مع د.ميالد السبعلي، والسابعة مع 
حاكم مصرف سورية املركزي د.أديب ميالة، 
واألخيرة مع الوزير اللبناني د.حسني حاج 
حسن وتتضمن انش����طة املهرجان األخرى 
أمس����يات موس����يقية غنائية فنية وافتتاح 
مجموعة من املعارض واملسابقات وغيرها. 
وفي محاضرته بعن����وان »للعرب دور مهم 
في حيوية واستمرارية طريق احلرير«، أكد 
د.رياض نعسان آغا وزير الثقافة في أولى 
انشطة امللتقى اإلعالمي في احملاضرة التي 
ألقاها بجامعة احل����واش مع عمدة محافظة 
لوكا اإليطالية لوكا ليوني أن طريق احلرير 
ملك لعدد من األمم شكل فيه العرب مفاجأة 
كبرى ألنهم األمة التي كانت اجلزء األساسي 
في حيوية واس����تمرارية هذه الطريق التي 
انطلقت من الصني منذ القرن اخلامس قبل 
امليالد ورأى أن احتكار الصني عبر العصور 
لصناعة احلرير أعطاها هذه القيمة إال أن تاجر 
صيني عش����ق امرأة سورية فباح بسر هذه 
الصناعة فكانت أنطاكيا آخر محطات طريق 
احلرير في الشرق من أهم احملطات احليوية 
وآخرها على طريق احلرير. وأكد نعسان آغا 
أن العرب لم يكتفوا بتجارة احلرير فحسب 
بل ان مئات املاليني منهم استوطنوا الصني 
وهم اليوم يحفظون هويتهم العربية، مشيرا 
إلى الدور البارز لتدمر كاحدى العواصم على 
طريق احلري����ر بفضل ازدهار مملكتها التي 
ضمت مساحات واس����عة امتدت من جنوب 
السعودية اآلن وحتى الرافدين ومصر أيضا 

برعاية رئيس مجلس الوزراء م.محمد 
ناجي عطري ومحافظ حمص م.محمد 
إياد غ����زال، أضاءت حمص ش����معة الدورة 
السادس����ة ملهرجان القلعة والوادي للثقافة 
والفنون 2010 بحضور: د.رياض نعسان آغا 
وزير الثقافة ممثل راعي املهرجان وعدد من 
الوزراء واملس����ؤولني وسفراء تركيا وأملانيا 
وإيطاليا ومحافظ حلب وعدد من رجال الدين 
وشخصيات اقتصادية ورجال أعمال ووجوه 
من الفعاليات األهلية والرسمية إلى جانب 

حشد واسع من املتابعني واملهتمني.
واعتب����ر رئيس اللجن����ة العليا املنظمة 
م.غ����زال أن املهرجان يزداد ألق����ا عاما بعد 
عام ويسهم في تطوير الواقع السياحي في 
املنطقة وينهض بواقعها اخلدمي واالقتصادي. 
وأضاف غ����زال في كلمته خالل حفل افتتاح 
مهرجان القلعة والوادي أنه أصبح من أهم 
املهرجانات في سورية واملنطقة بحيث يتميز 
بتنوع نشاطاته الثقافية والفنية والترفيهية 
والرياضية وكذلك ملتقياته اإلعالمية التي 
يشارك فيها السياسيون واألدباء واإلعالميون 

السوريون والعرب.  
وقد س����بق حفل االفتتاح الرس����مي رفع 
أكبر علم س����وري ف����ي احملافظة بطول 100 
متر وعرض 60 مترا على جبل الس����ايح في 
بلدية الناصرة وافتتاح سوق للمهن والتقاليد 
الشعبية ومعرض رسوم أطفال في القلعة. 
وقدمت فرقة مهتران التركية عرضا جسدت فيه 
أبعاد املوسيقى في انتصارات اجليش التركي 
في كل احلروب التي خاضها مع خصومه. 

الفرقة الفلهارمونية السورية

كما أحيت الفرقة الفلهارمونية السورية 
حفل االفتتاح بقيادة املايسترو ناهل احللبي 
وقدمت برنامجا منوعا بطابع غنائي عاملي 
تضمن مقاط����ع غنائية للك����ورال واملغنني 
اإليطاليني »سيلفانا فرولي � سوبرانو إيطاليا« 
و»فابيو اندريوتي � تينور إيطالية« و»لبنى 
القنطار � سوبرانو سورية« التي جتاوزت 
حدود العاملية مع اب����ن حمص فادي عطية 
و65 عازفا و21 ك����وراال بحيث تناغمت لغة 
املوسيقى الس����ورية واإليطالية والالتينية 
واألملانية. ومن اهم انشطة املهرجان امللتقى 
اإلعالمي في ندوات حوارية، األولى كانت مع 
وزير الثقافة د.رياض نعسان آغا وبحضور 
السفير االيطالي بدمشق، والثانية مع وزير 
الصناعة د.فؤاد اجلوني والثالثة مع وزير 
اإلعالم د.محسن بالل، والرابعة مع سماحة 
املفتي د.أحمد حسون وسيادة املطران أسيدور 
بطيخة، واخلامسة مع اإلعالمي جورج صليبي 

محاضرات ثقافية.. حفالت فنية.. معارض ونشاطات متنوعة 

جامعة الوادي الدولية الخاصة تحتضن ندوات منها »دور اإلعالم« و»حلم حمص« 

فريد سلوم
في إطار مشاركتها بأنشطة مهرجان »القلعة 
والوادي« في دورته السادس����ة لهذا العام، 
الدولية اخلاصة  الوادي  استضافت جامعة 
ندوتي حوار مهمتني ضمن نشاطات امللتقى 

اإلعالمي املرافق للمهرجان. 
وحاضر في الندوة اخلامسة في امللتقى 
ي����وم الثالثاء قبل املاضي اإلعالمي اللبناني 
جورج صليبي من تلفزيون اجلديد، وكانت 
بعنوان »دور اإلعالم في السياسة واملجتمع 

والثقافة«. 
وقد ناقش����ت الندوة اإلعالم في العصر 
احلديث، عصر االتصاالت واالنترنت والدور 
املتزايد الذي بات اإلعالم يلعبه بجميع صنوفه 
املرئي����ة واملكتوبة واملس����موعة الفضائية � 
األرضية في بلورة الوعي املجتمعي لدينا، 
الى جانب الدور الذي بات يلعبه اإلعالم بشكل 
متزايد في تش����كيل الوعي الثقافي ألجيالنا 
العربي����ة. وتطرق صليبي الى قضية حرية 
اإلعالم باعتباره السلطة الرابعة والدور الذي 

ميكن ان يلعبه في احلياة السياسية ملجتمعاتنا 
العربية وفي تشكيل الوعي السياسي لألجيال، 
مؤكدا ان رفع س����قف حرية التعبير يساهم 
بشكل كبير في تطوير هذا الوعي وفي تطوير 

اإلعالم بحد ذاته. 
وقد تخللت الن����دوة مداخلة ل� »األنباء« 
حول املدى الذي ميكن أن يصله هذا السقف 
خاصة انه بات أحيانا يتعدى دور السلطة 
الرابعة في بعض الدول، وحول ضرورة وجود 
ضوابط غير الضواب����ط األخالقية تضعها 
اجلهات الرسمية حتى ال تستغل هذه احلرية 

بشكل غير صحيح. 
وقد رد صليبي على املداخلة مؤيدا ضرورة 
وجود ضوابط، ومؤكدا أن ذلك ال مينع وجود 

حرية تعبير سقفها عاٍل.
أما الندوة السادسة التي استضافتها جامعة 
ال����وادي على جدول ندوات امللتقى اإلعالمي 
املرافق ملهرجان القلعة والوادي، فقد حاضر 
فيها د.ميالد الس����بعلي، وق����دم فيها عرضا 
ملش����روع »حلم حمص«. ذلك املشروع الذي 

كثر عنه احلديث في اآلونة األخيرة. والذي 
يطمح جلعل حمص مدينة حضارية متطورة 
مزدهرة جميلة في جميع مجاالتها العمرانية 
واخلدمية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية. 
وليكون ه����ذا احللم دافعا للجميع لتحقيقه 

خاص����ة وأنه يتعدى ح����دود مدينة حمص 
ليطال ريفها.  ولفت إلى أن فكرة مش����روع 
حلم حمص انطلقت وتأسست على منهجية 
وطنية استندت الى فكر ونهج ورؤى الرئيس 
د.بشار األسد. وان حلم حمص هو تطبيقات 

لهذا الفكر استلهمها محافظ حمص املهندس 
محمد اياد غزال، وأخذها على عاتقه ليحولها 
إلى ورشة عمل تصل الليل بالنهار لتحقيق 
هذه  الرؤية التنموية املتجددة والتي ترتكز 
على مفاهيم ودراسات وخطط استراتيجية 
اقتصادية اجتماعية علمية تهدف لتحويل 
مدينة حمص ال����ى حاضنة جاذبة ومحفزة 
لالستثمار واإلبداع مبش����اريعها العمرانية 
والتنظيمي����ة واخلدماتي����ة واالقتصادي����ة 
والثقافية والبيئي����ة لتخطو باملواطن نحو 
حياة أفضل. وانس����جاما م����ع قول الرئيس 
بشار األسد بأنه »البد من حتديد العوامل التي 
تؤدي إلى اخللل في التوزع الس����كاني وهذا 
ال يتعارض بل يتوافق مع التنمية املتوازنة 
في س����ائر املناطق والبد من التركيز بشكل 
كبير على املناطق الريفية واملناطق النامية 
»وباعتبار ان التوزيع املكاني للنش����اطات 
العمرانية احد أهم املؤشرات احليوية في عملية 
التخطيط اإلقليمي، فإن املشروع يسعى إلى 
التوزيع األمثل لهذه النشاطات مبا يتوافق 

مع اإلمكانيات املتاحة وإلى جتاوز العقبات 
القائمة قدر اإلمكان، كذلك فإن التوزيع املكاني 
للنش����اطات العمرانية هو حصيلة حتمية 
للتطور اإلقليمي في أي إقليم ولذلك البد من 
فهم الهيكلية اإلدارية ملنطقة القلعة والوادي 
وفهم آلية التخطيط على مستوياته املختلفة. 
وكذلك تخللت الندوة مجموعة من األسئلة 
واملداخ����الت منها واحدة ل� »األنباء« طالبت 
فيها بإطالق حملة توعية شاملة تشرح أهداف 
وتوجهات وآفاق هذا املشروع الرائد جلميع 
أطياف املجتمع وفئاته. ذلك أن املشروع تدور 
حوله الكثير من التساؤالت وعالمات االستفهام 

بني مختلف هذه األطياف. 
خاصة أن تس���اؤالت كثيرة وردت ل� 
»األنباء« التي كانت من أول الصحف العربية 
التي نشرت وأفردت مواضيع ملشروع حلم 
حمص ألكثر من مرة وقبل أن يتم طرحه 
للتداول في الوق���ت احلالي.  وقد أقيمت 
الندوتان في املدرج الكبير جلامعة الوادي 

اخلاصة.

جانب من حضور ندوة »حلم حمص« للدكتور ميالد السبعلي

جانب من حضور ندوة »دور اإلعالم« لإلعالمي جورج صليبي

صورة تذكارية جمعت ناظم سلوم وعيسى داوود ود.نافذ بشور رئيس جامعة الوادي ود.ميالد السبعلي ورئيس مجلس أمناء جامعة الوادي يوسف عبدلكي والزميل فريد سلوم

د. رياض نعسان آغا وزير الثقافة ممثل راعي املهرجان وم.محمد إياد غزال وجانب من احلضور خالل افتتاح مهرجان القلعة والوادي محافظ حمص م.محمد إياد غزال ملقيا كلمة االفتتاح

جانب من عرض فرقة مهتران التركية

الزميل فريد سلوم ود.فايز سليمان نائب محافظ حمص مع اإلعالمي جورج صليبي
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